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Areál spoločnosti ISOMAT v Agios Athanasios, Solún, Grécko. 



Spoločnosť ISOMAT bola založená v roku 1980 v 
Solúne, Grécko za účelom vyrábať stavebnú chémiu 
spĺňajúcu Nemecké štandardy kvality za prijateľné ceny.

V roku 1983 spoločnosť založila svoju prvú fabriku v 
Agios Athanasios, Solún a o rok neskôr oslávila 
otvorenie prvej pobočky v hlavnom meste Grécka v 
Aténach.

V roku 1988 spoločnosť získala certifikát kvality ISO 
9001 od TUV Rakúsko.

Od roku 2000 spoločnosť zvýšila svoje úsilie v oblasti 
internacionalizácie. V roku 2000 založila svoju prvú 
sesterskú spoločnosť v Bukurešti, Rumunsko, pod 
obchodným názvom ISOMAT ROMANIA SRL.

V roku 2004 založila sesterskú spoločnosť v Sofii, 
Bulharsko pod obchodným názvom ISOMAT 
INTERNATIONAL E.O.O.D.

V tom istom roku sa slávnostne otvorili nové kancelárske 
a skladové priestory Aténskej pobočky  v Aténach v 
Oinofyta, Attica.

V roku 2005 založila sesterskú spoločnosť v Belehrade, 
Srbsko pod obchodným názvom ISOMAT D.O.O.

V roku 2006 sa materská spoločnosť presťahovala do 
nového sídla v Agios Athanasios, Solún a o dva roky 
neskôr sa dokončila výstavba novej výrobnej linky, vďaka 
ktorej sa výrobná kapacita spoločnosti zvýšila o 200%.

Na začiatku roka 2011 bola dokončená výstavba 
administratívnej budovy a továrne ISOMAT v Belehrade. 
ISOMAT D.O.O. bola transformovaná  z obchodnej 
spoločnosti na výrobcu.

V priebehu roku 2012 bola dokončená výstavba 
výrobnej linky polyuretánových výrobkov v Agios 
Athanasios, Grécko.

Založenie sesterskej spoločnosti ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D. v Sofii, Bulharsko

1980       Založenie spoločnosti ISOMAT 

      1983 Výstavba výrobnej fabriky v Solúne

2008 Zvýšenie výrobnej kapacity o 200%

2005 Založenie sesterskej spoločnosti ISOMAT D.O.O. Belehrad, Srbsko
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1988 Certifikát kvality ISO 9001

2011 Nový výrobný závod v Belehrade, Srbsko

Chronológia

2000  Založenie sesterskej spoločnosti ISOMAT Rumunsko S.R.L. v Bukurešti, Rumunsko

Naša história

Fabrika a administratívna budova ISOMAT D.O.O. v Belehrade, Srbsko.
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2012
Začiatok prevádzky výrobnej linky polyuretánových produktov  
v Agios Athanasios, Solún, Grécko



Vitajte v dynamickom svete ISOMAT, v 
ktorom usilujeme o dokonalosť. Keďže 
sme sa posledných 30 rokov venovali 
stavebnému vývoju, nevyrábame nielen 
výrobky, ale vyvíjame kvalitné a moderné 
riešenia pre rôzne stavebné problémy.

V súčasnosti je ISOMAT jednou z 
najrýchlejšie rozvíjajúcich sa spoločností v 
oblasti stavebnej chémie juhovýchodnej 
Európy. S veľkou výrobnou kapacitou a 
radou viac ako 250 výrobkov, ISOMAT 
vyniká vďaka inováciam a flexibilite na 
všetkých úrovniach.

V súlade so stratégiou internacionalizácie, 
ISOMAT rozširuje svoju pôsobnosť 
zakladaním sesterských spoločností a 
rozvojom lokálných distribútorských sietí 
po celej Európe, Ázii, na Strednom 
východe a v Afrike.

Naša identita

Administratívna budova ISOMAT v Agios 
Athanasios, v Solúne, Grécko
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Naše hodnoty

Moldavsko Macedónsko Rakúsko CyprusBosna a Hercegovina

Inovácia
ISOMAT sa nesnaží iba dobiehať vývoj, ale 
ho vytvára. Investujeme do výskumu a 
inovácií prostredníctvom našich expertných 
oddelení kvality a Výskum & Vývoj, ktoré 
zaisťujú vysokú kvalitu všetkých výrobkov 
značky ISOMAT. 

Flexibilita
Dbáme o rýchlu reakciu na požiadavky trhu. 
Potreby aplikátorov zabezpečujeme 
neustálym rozširovaním nášho sortimentu 
novými vysoko-kvalitnými produktmi a 
garanciou okamžitého dodania.

Vývoj
Našou prioritou je ponúkať cez naše 
produkty stavebné riešenia pre čo najširšie 
spektrum aplikátorov a jednotlivých 
zákaznikov. Z toho dôvodu neustále 
investujeme do otvárania nových trhov po 
celom svete za účelom dosiahnutia 
neustáleho rastu zákazníkov.
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Albánsko Čierna Hora Sýria Izrael Jordán

Online vyhľadávanie našich produktov na www.isomat.sk

e.g. AQUAMAT, ISOMAT AK-20 etc...

www.isomat.sk
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Gruzínsko

HYDROIZOLAČNÉ MATERIÁLY 

PRÍSADY DO BETÓNU 
A MALTY 

SANAČNÉ MATERIÁLY 

FARBY A OMIETKY

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

LEPIDLÁ NA DLAŽBU 
A ŠKÁROVACIE HMOTY 

Saudská Arábia

Hodnota produktov ISOMAT

Našim cieľom je ponúkať produkty s 
výborným pomerom kvalita/cena, ktoré 
uľahčujú aplikačný proces, poskytujú 
konečné riešenia a perfektné výsledky, a to 
vždy s ohľadom na životné prostredie.

Neustále vytvárame nove riešenia. Náš 
sortiment v súčasnej dobe presahuje 250 
produktov.
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Azerbajdžan LibanonPalestína

Našou vášňou je inovácia

7

Aby sme sa udržali na vrchole, musíme sa 
neustále vyvíjať. Naše ultramoderné 
oddelenie Výskum & Vývoj je zložené z 
odborníkov a výskumných pracovníkov, 
ktorých práca je študovať, upravovať a 
rozvíjať inovatívne stavebné materiály a 
systémy.

Navyše, ich hlavným záujmom je priebežne 
aktualizovať existujúce produkty v súlade s 
najnovším vývojom technológii stavebnej 
chémie.

Oddelenie Výskum & Vývoj zahŕňa 
laboratória pre prísady do betónu a malty, 
lepidlá a škárovky, omietky, polymér-
modifikované disperzie, a polyuretánové 
materiály.

Naši výskumníci sa zúčastňujú na 
uznávaných vedeckých programoch, kde 
majú príležitosť zdieľať názory a vymeniť si 
technické know-how s poprednými 
univerzitami a s najlepšími  stavebno-
chemickými výskumnými centrami po 
celom svete.

ENISO9001

Top kvalita

Pre zabezpečenie výnimočnej kvality, naše 
oddelenie kontroly kvality podrobuje všetky 
produkty kontinuálnym a prísnym skúškam a 
testom pred tým ako vstúpia na trh.

Pri vstupe na trh požadujeme aby naše produkty 
boli dokonalé v každom smere. Preto musia:

a) ponúkať radikálne riešenie,
b) byť ekonomické,
c) byť ľahko aplikovateľné,

d) ponúkať vysokú životnosť

e) poskytovať vysoko estetický výsledok.

6

ISOMAT je držiteľ certifikácie 
ISO 9001 pre dizajn, vývoj, 
výrobu a distribúciu svojich 
produktov.



Technológia Dust-Free
ktorá znižuje prašnosť pri miešaní 
cementových produktov až o 90%, 
čo vedie k čistejšiemu a zdravšiemu 
pracovnému procesu pre aplikátora 
a životné prostredie.

Pretože sa venujeme inováciám, spoločnosť musí prichádzať s novými technológiami, ako sú:

Malta Líbya Česko Maďarsko Slovensko

Technológia Νanopro
poskytuje nano-molekulárnu 
štruktúru výrobkov, čím zlepšuje 
ich technické vlastnosti ako ich 
priľnavosť, odpudivosť vody, a 
minimálne znečistenie okrem 
iných.

Technológia Micro-block
poskytuje antimikrobiálny účinok na 
povrchoch, čím predchádza rastu 
mikroorganizmov, baktérii, rias a 
plesní, a to najmä v oblastiach s 
vysokou vlhkosťou.
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Veľká výrobná kapacita

Výrobná kapacita je kľúčom k flexibilite. 
Naše moderné výrobné závody v Agios 
Athanasios, Solún, sa skladajú z plne 
automatizovaných výrobných a baliacich 
systémov, ktoré zabezpečujú vysoký objem 
výroby, kvalitu a rýchlosť

ISOMAT investuje do neustáleho vývoja 
týchto systémov za účelom zlepšenia kvality 
výrobkov, dodacej lehoty, pracovných 
podmienok, a odstránenia potenciálnych 
príčin znečistenia životného prostredia.

V marci 2011, ISOMAT spojazdnil novú 
továreň v Belehrade, Srbsko s cielom pokryť 
Balkánsky trh priamo a s väčšiou efektivitou.
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Ultra Sonic System
Automatické uzatváranie vriec s 
použitím ultrazvuku, čo zaisťuje 
vodotesnosť všetkých výrobkov, 
vyššiu výrobnú rýchlosť a čisté 
výrobky pre zákazníkov.

Kosmos
Včasná produkcia všetkých 
produktov, dokonca aj pre špeciálne 
zákazky, zníženie prestojov, 
nahrávanie a priame rozpoznávanie 
príčin akýkoľvek možných 
problémom a ich priame riešenia.

Dust - Suction System
Automatický systém odsávania 
prachu, ktorý zaisťuje čisté 
pracovné prostredie a zníženie 
emisie škodlivých látok do 
životného prostredia.

GPS Tracking System
Ide o automatizovaný monitorovací 
systém pre všetky distribučné 
vozidlá tejto spoločnosti,
ktorý zaisťuje: rýchlu a presnú 
inštruktáž zákazníkom s dodacou 
lehotou ich výrobkov, vyhýbanie sa
akýmkoľvek oneskoreným 
zásielkam a optimálne využitie 
všetkých firemných vozidiel.
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Výrobné linky spoločnosti zahŕňajú 
nasledujúce systémy:



Na strane našich partnerov a zákazníkov

Rýchle a vynikajúce služby sú našimi 
najväčšími výhodami.

V našich moderných a plne 
automatizovaných skladov vždy držíme 
primerané zásoby produktov, aby sa 
každá objednávka vybavila "Just-In-
Time”.

Navyše, vďaka našemu systému 
skladového manažérstva sa nám 
podarilo výrazne skrátiť dobu vybavenia 
objednávok.

10



www.isomat.sk

Tento systém sa vzťahuje aj na naše 
distribučné oddelenie.

Vďaka svojej vlastnej flotile nákladných 
vozidiel a širokej sieti dopravcov, ISOMAT 
zaručuje svojim klientom rýchle a 
bezpečné doručenie ich objednávok.
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V ISOMAT-e chceme, aby naši zákazníci mali 
možnosť vedieť všetko o našich produktoch.

Preto naše oddelenie technickej podpory 
organizuje každý rok celú radu technických 
seminárov pre záujemcov o získanie 
podrobnejších informácii o vlastnostiach a 
správnom aplikovaní produktov ISOMAT.

Semináre sú vedené našimi skúsenými 
inžiniermi. V budove spoločnosti sú moderne 
vybavené konferenčné a technické školiace 
miestnosti.

Naše oddelenie technickej podpory poskytuje 
spoľahlivé a rýchle poradenstvo o akomkoľvek 
stavebnom riešení zodpovedajúcom našej 
špecializácii.

Vysoko špecializovaný a skúsený tím 
inžinierov reaguje denne na veľký počet 
telefónnych hovorov a e-mailov od partnerov, 
inžinierov, dodávateľov, technikov a 
jednotlivcov. Ich cieľom je vždy poskytovať 
najvhodnejšie technické riešenie.

Ďalšie informácie o technických vlastnostiach 
a riadnej aplikácii všetkých produktov 
ISOMAT možno nájsť aj na webových 
stránkach spoločnosti alebo prostredníctvom 
technických listoch, ktoré sú k dispozícii na 
oficiálnych predajných miestach.

Načúvame vašim potrebám
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V súčasnosti pôsobíme vo viac ako 30 
krajinách v Európe, Ázii, Afrike, a na Strednom 
Východe, a to buď prostredníctvom 
sesterských spoločností alebo cez miestnych 
distribútorov.

Momentálne vyvážame do Rumunska, 
Bulharska, Srbska, Ruska, Nemecka, Rakúska, 
Česka, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Čiernej 
Hory, Moldavska, Slovenska, Maďarska, 
Chorvátska, Gruzínska, Cypru, Turecka, 
Kosova, Macedónska, Albánska, Malta, 
Maroka, Saudskej Arábie, Sýrie, Izraela, 
Jordánska, Líbye, Libanonu, Palestíny, Tuniska, 
Egyptu a Azerbajdžanu.

Naším cieľom je dostať naše produkty do čo 
najviac krajín a preto neustále zintenzívňujeme 
naše úsilie o internacionalizáciu.

Naši skúsený a vysoko kvalifikovaný vývozný 
pracovníci sa venujú podpore našich klientov po 
celom svete, tým že poskytujú odborné technické 
znalosti ohľadom vlastností a správnej aplikácie 
našich výrobkov a rozsiahle množstvo reklamných 
materiálov na pomoc s rastom ich predaja.

Medzinárodný obzor
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GRÉCKO SRBSKO BULHARSKO RUMUNSKO RUSKO NEMECKO

ISOMAT D.O.O.
RUMUNSKO ISOMAT S.R.L.

BULHARSKO ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.

Turecko 

GRÉCKO ISOMAT S.A.

SRBSKO

Ukrajina

Rusko

Moldavsko
Slovensko

Ma´darskoRakúsko

Česko

Nemecko

Chorvátsko
Bosnia-
Herzegovina

Čierna Hora

Albánsko

Rumunsko 
Srbsko 
Kosovo

Bulharsko Gruzínsko
Azerbajdžan

Sýria

Libanon

Palestína
Jordán

Izrael

Cyprus

Saudská ArábiaEgypt

Líbya

Malta
Tunis

Maroko

Grécko

FYROM

Materská spoločnosť

Dcérskej spoločnosti ISOMAT

Krajina vývozu



ISOMAT D.O.O.
Spoločnosť bola založená v roku 2005 v 
Belehrade a predstavuje výhradného distribútora 
produktov ISOMAT na srbskom trhu. Od marca 
2011 ISOMAT D.O.O. bola transformovaná z 
obchodnej spoločnosti na výrobu v novej továrni 
ISOMAT v Simanovci, Belehrad kde začala svoju 
činnosť.

ISOMAT ROMANIA S.R.L.
Spoločnosť bola založená v roku 2000 v 
Bukurešti, Rumunsko. Predstavuje výhradného 
distribútora výrobkov ISOMAT na rumunskom trh.

ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.
Firma začala svoju činnosť v roku 2004 v Sofii a 
predstavuje výhradného zástupcu a distribútora 
výrobkov ISOMAT na bulharskom trhu.

Továreň ISOMAT D.O.O v Belehrade, Srbsko
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JORDÁN SLOVENSKO MALTA CYPRUS UKRAJINA MAĎARSKO
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Maloobchodná stratégia

Prítomnosť ISOMAT-u u svojich 
maloobchodných partnerov je silná 
a diverzifikovaná

Našu značku komunikujeme vo 
vnútri a mimo predajne 
prostredníctvom regálov, plagátov, 
vzoriek alebo tlačených 
informačných materiálov. Všetko je 
navrhnuté a vyvinuté na pomoc 
obchodníkovi predávať a 
spotrebiteľovi nájsť jednoduchšie a 
presnejšie to čo potrebuje.

Naša maloobchodná stratégia je 
jednotvárna vo všetkých krajinách 
v ktorých pôsobíme, ale zároveň 
ju adaptujeme podľa osobitných 
potrieb každého zákazníka.
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Contact ISOMAT.

08
12

THESSALONIKI, GREECE
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03  AG. ATHANASIOS, GREECE
Τ +30 2310 576 000, F +30 2310 722 475

ISOMAT S.A.
ΒUILDING CHEMICALS & MORTARS
www.isomat.eu
info@isomat.eu




